
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
Διαβάζετε στην εφημερίδα για τις διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που θα γίνουν στην 
πόλη σας και αλλού. Καθώς διαβάζετε την εφημερίδα, σημειώνετε στον πίνακα που έχετε 
μπροστά σας με ένα  με τι έχουν σχέση αυτές οι εκδηλώσεις, όπως στο παράδειγμα.  
ΠΡΟΣΕΞΤΕ: πρέπει να σημειώσετε συνολικά ΟΚΤΩ (8)  χωρίς το παράδειγμα. 
 
Επιλογές για διασκέδαση 
 

Απόψε στο θέατρο «Χοροθέαμα» θα 
μπορέσετε να δείτε ένα υπέροχο θέαμα. 
Χορευτές και χορεύτριες από πολλές 
χώρες θα χορέψουν για σας. Τρία 
ζευγάρια κάθε φορά θα σας 
παρουσιάζουν χορούς από τις χώρες 
τους. Με μουσική και χορό θα ζήσετε 
ωραίες στιγμές. 

 Στο λιμάνι της πόλης μας, στο παλιό 
κτίριο, αρχίζει έκθεση φωτογραφίας. Για 
δύο εβδομάδες, κάθε μέρα από τις 10 το 
πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ θα μπορείτε 
να μπαίνετε ελεύθερα. Η έκθεση αρχίζει 
σήμερα. Κάθε βράδυ μετά τις 10 
μπορείτε να ακούτε ροκ μουσική. 

 

Πάρτε από το χέρι τα παιδιά σας και πηγαίνετε στο θέατρο «Θέαμα» 
να δείτε την παράσταση «Ο Στίκης-Στίκης, ο Στάμπουρας και ο 

Μπόμπιρας στη στέγη». Θα δείτε ένα μικρό παιδί να παίζει τον κύριο 
ρόλο. Είναι μόνος του. Δεν έχει φίλους. Η μοναξιά του είναι μεγάλη. 
Μια μέρα έρχεται ο Στίκης-Στίκης. Είναι πολύ μικρός. Οι μεγάλοι δεν 

μπορούν να τον δουν. Στην παράσταση παίρνουν μέρος και τα παιδιά 
σας κι εσείς θα τραγουδήσετε μαζί τους τα θαυμάσια τραγούδια της 

παράστασης. 

 

Ελάτε στη μουσική παράσταση του Παναγιώτη Γεροδήμου στην 
αίθουσα «Μουσικόραμα». Στο πρώτο μέρος του προγράμματος θα 
ακούσετε πολύ γνωστή ελληνική μουσική και τραγούδια του 
Θεοδωράκη, του Χατζηδάκι, του Μαρκόπουλου. Στη συνέχεια θα 
ακούσετε μεγάλες επιτυχίες του Παναγιώτη Γεροδήμου. 

 

Αρχίζει σήμερα στα Γιαννιτσά το φεστιβάλ ροκ μουσικής. Θα 
τελειώσει σε δύο μέρες. Αύριο αρχίζει στη Δράμα το φεστιβάλ 
κινηματογράφου. Θα διαρκέσει δύο εβδομάδες. Θα μπορέσετε να 
παρακολουθήσετε σπουδαίες ταινίες ελλήνων και ξένων 
καλλιτεχνών.  
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